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int dinlerinden Budizm, özellikleri bakımından rasyonel ve hümanist kül-
tür ortamında yetişen ve kendi geleneksel dinleri konusunda eleştirel olan
birçok aydına cazip gelen bir dindir. Örneğin, Erich Fromm’un Psikanaliz

ve Din isimli eserinde bu dine dair şu ifadeler yer alır;

“İlk dönem Budizmi, hümaniter dinlere en iyi örnektir. Budda aydınlanmış,
büyük bir öğretmendir ve insan varlığının gerçeğini bilir. Doğaüstü bir gücün
adına değil, akıl yolunda konuşur. Aklın temsilcisidir ve bunu kendi başına ilk
bulan olduğu için, diğer insanları da kendi akıllarını kullanmaya ve gerçeği ta-
nımaya çağırır... Onun şu öyküsü konumuz açısından güzel bir örnektir:

Bir mango ağacının altında uyuyan bir tavşan, birden büyük bir gürültü du-
yar ve dünyanın sonunun geldiğini düşünerek koşmaya başlar. Onun böyle
koştuğunu duyan diğer tavşanlar “neden koşuyorsun?” diye sorduklarında,
koşan tavşan “dünya batıyor da ondan” cevabını verir. Buna inanan tüm tav-
şanlar da var güçleriyle koşmaya başlarlar. Onları gören diğer hayvanlar “ne
oluyor” diye sorarlar ve aldıkları cevap da: “Dünyanın sonu geldi ve dünya ba-
tıyor” olur. Böylece tüm hayvanlar birbirlerine sora sora korku içinde koşu-
ya katılırlar. Hayvanların bu durumunu gören Budda, son gruptaki
hayvanlara bu kaçışın nedenini sorar. Onlar “dünya batıyor” der. Bunun üze-
rine o, “Hayır, bu doğru olamaz” diye karşılık verir. Budda hayvanlara “dün-
ya batmıyor, gelin bu korkuya neden kapıldığınızı araştıralım” der. Bütün
hayvan türlerini ardı ardına soruşturan Budda, sonunda tavşanlara ulaşır. On-
lar da Budda’ya dünyanın battığını ortaya atan tavşana getirirler. Budda tav-
şana, “dünyanın battığı düşüncesi aklına geldiğinde neredeydin ve ne
yapıyordun?” diye sorar. Tavşan, “mango ağacının altında uyuyordum” deyin-
ce Budda, “Sanırım sen bir mangonun düştüğünü duydun. Gürültü seni uyan-
dırmış olmalı ve sen de dünyanın battığını sandın. Şimdi altında uyuduğun
ağaca gidelim ve durumu öğrenelim” der. Beraberce ağacın yanına vardıkla-
rında, tam tavşanın yattığı yerde bir mango meyvesi bulurlar. Böylece Buda,
bu akılcı çözümlemesi ile hayvan soyunun yok olmasını önler.”

E. Fromm, Budda’nın burada hayvanlara karşı gösterdiği şefkatin, insanın ken-
dine güveni konusunda gösterdiği tavrın ve olaya akılcı yaklaşımının dikkat çekici
olduğunu ifade ediyor.1
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Aynı şekilde çağdaş İslam düşünürlerinden Mu-
hammed Arkoun, W. Rahula’dan aktardığı şu öyküye
dayanarak Budizm’in her türlü doğmatik öğretiden uzak,
bireyi her bakımdan özgür bırakan bir din olduğunu söy-
ler.

“Evet, Kalamas, kuşku içinde olduğun belli olu-
yor. Çünkü bir kuşku, ancak ona yol açacak bir
noktada ortaya çıkar. Şimdi kendine iyi bak Ka-
lamas. Kendinî dışarıdan gelen sözlere, geleneğin
yada sana denilenlerin savlarına teslim etme.
Kendinî ne dinsel metinlerin yönlendirmesine,
ne basit mantığa ve çıkarsamalara, ne görünüşe,
ne spekülatif görüşlerin verdiği zevke, ne açıkça
görünen olasılıklara ne de efendimizi görme dü-
şüncesine teslim et.

Ancak, Kalamas, bazı şeylerin sağlıksız olduğu-
nu, yanlış ve fena olduğunu anlayabilirsen onla-
rı terk et. Ve bazı şeylerin sağlıklı ve iyi olduğunu
bilirsen, onları kabul et ve izle...”2

Budizm’e hayranlığı dile getiren bu ifadeler, gerek
ülkemizde gerekse Batı’da bu dinîn yayılması için uygun
bir ortam hazırlamıştır. Dolayısıyla Hint menşeli dinle-
rin misyonerlik konusunda en başarılı olanı Budizm’dir.
Onu, Neo-Hinduizm denilen ve 1893 yılından sonra
Swami Vivekenanda ve öğrencilerinin gayretleriyle
Amerika ve Avrupa’da yayılmaya başlayan Advaita Ve-
danta düşüncesi ile yirminci yüzyılın ikinci yarısında ay-
nı dünyada yaygınlık kazanan Yoga ve meditasyon
dernekleri takip eder. Bu anlayışların ülkemizdeki uzan-
tıları ise bize doğrudan doğruya Hint’ten değil, Avrupa
veya Amerika’dan intikal etmiştir. Bu nedenle onlar çe-
şitli aerobik ve jimnastik hareketlerinin yanı sıra prag-
matizm ve hümanizm gibi Batı kaynaklı birçok
düşünceyi de bünyelerinde taşırlar. Başka bir ifadeyle
bunlar, Budist veya Advaita düşüncesi ile Hint yoga ve
meditasyon tekniklerinin modern Batı kültürüne uyar-
lanmış biçimleri olarak görülebilir.

Ülkemizde doğrudan Hinduizm veya Budizm pro-
pagandası yapan kişi veya derneklerin sayısı yok denecek
kadar azdır. Budist düşüncesini Türk halkına anlatmak
amacıyla İstanbul-Taksim ve İzmir’de açılan bazı büro-
larda dinsel eğitimden ziyade parayla medyumluk eğiti-
mi verildiği veya Tarot falı açıldığı bilinmektedir.
Örneğin, Tempo dergisinde Tolga Yeniyurt imzasıyla 1-
7 Şubat 2001 yılında yayımlanan bir röportajda, İstan-
bul/Taksim’de büro açan Bedri Korkmaz isimli Türk
Budist rahibinin ziyaretçilerine rahiplik, medyumluk ve
guruluk tecrübelerini aktarmasının yanı sıra ücretsiz ola-
rak Budist felsefesi öğrettiğinden söz edilmektedir.

Bununla birlikte ülkemizde kendilerini bir din ve-
ya inanç sistemi olarak tanımlamaktan kaçınan, ancak
temelde Budizm ve Hinduizme dayanan birçok grup ve-
ya hareket vardır. Batı’da yeni çağ hareketleri veya yeni
dinî hareketler olarak tanımlanan bu grupların en dikkat
çekicileri arasında Reiki, Sahaja Yoga, TM, Spiritualist-
ler, Ananda Marg, Dünya Kardeşlik Birliği, Yeni Yük-
sektepe ve Feng Sui sayılabilir. Özde Hint veya
Uzakdoğu kökenli olan, ancak bize Batı’dan intikal eden
bu hareketler daha ziyade düzenledikleri kurslar, semi-
nerler, toplantılar; muhtelif yayınlar ve internet sayfa-
larındaki reklamlarla tanınmakta ve taraftar
toplamaktadır. Ayrıca Dharma, Akasha, Samsara, Okya-
nus, Ruh Madde gibi birçok yayınevi de yayımladıkları,
çoğunluğu Batı dillerinden tercüme edilen eserler vası-
tasıyla karma, avatara, samsara, nirvana, yoga ve dairesel
zaman gibi Hint dinî düşüncesine ait kavram ve anlayış-
ların Türk halkı arasında yayılmasına hizmet etmektedir.

Ülkemizde bu gruplara mensup üyelerin, genelde
inançlarını uluorta ifşa etmekten ve kendilerini bir dinîn
bağlıları olarak nitelemekten ısrarla kaçındıkları gözlen-
mektedir. İlk anda Batı’dan ziyade ülkemize özgü bir tu-
tum olarak görülebilecek bu tavrın nedenlerini gazeteci
Levent Cantek, Reiki ile ilgili olarak şöyle ifade ediyor:

“Birincisi, Müslüman bir toplumda oluşabilecek
tepkilerden uzak kalmaya çalışıyor veya daha önemlisi
yasal bir kovuşturmadan çekindikleri için böyle davra-
nıyor olabilirler. İkincisi ise, söz konusu sistem veya an-
layışların bir din olduğuna gerçekten inanmadıkları için
böyle davrandıkları söylenebilir.”3

Biz diğer akımlar için de geçerli olduğunu düşün-
düğümüz bu nedenlerden birincisine katılmakla birlik-
te, diğerinin en azından bütün üyeler için söz konusu
olmadığını düşünüyoruz. Başlangıçta müritlerin, bu sis-
temleri bir din veya farklı bir hayat tarzı olarak algıla-
madıkları düşünülebilir, ancak zaman içerisinde, örneğin
Reiki’nin Budizm, TM veya Sahaja Yoga klasik Hint din-
sel düşüncesiyle ilgili olduğunu kavrayamadıklarını var-
saymak bize pek mümkün görünmemektedir.

Diğer taraftan, kendinî Buda rahibi olarak tanımla-
yan Bedri Korkmaz’ın az öce sözü edilen söyleşide Bu-
dizm için bile “…Dinle ilgisi yok. Anadolu sufiliği ile
örtüşmektedir.”dediği göz önüne alınınca bunun bir çe-
şit taktik olduğunu söylemek bile mümkündür. Yani, Ja-
mes Dittes’in yarım asır önce Anadolu’da görev yapacak
misyonerler için önerdiği “zımni dinî öğretim” tekniği-
nin söz konusu bu hareket mensuplarınca başarıyla uy-
gulandığı söylenebilir.4
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Ülkemizde faaliyet gösteren yeni dinî/dinîmsi grup-
lar hakkında güvenilir bilgiler elde etmek son derece
zordur. Bireysel görüşmeler ve dışarıdan gözlemler sa-
yesinde elde edilen bilgilerin de doğrulanması veya yan-
lışlanması epeyce zor görünmektedir. Bundan dolayı biz
bu yazımızda söz konusu grupları yaptıkları genel tanı-
tım konferansları veya gazete ve internet sayfalarındaki
ilanlarında yer alan bilgiler ya da bu hareketlerden bir
şekilde ayrılan eski üyelerin yazdıkları muhalif yazılar
ışığında tanımlamaya, daha sonra onlara ilginin muhte-
mel nedenleri üzerinde durmaya çalışacağız.

REİKİ

Sözlük anlamı “evrensel yaşam enerjisi” olan Reiki, da-
ha ziyade İstanbul ve Ankara’da özellikle “sosyete” mu-
hitleri denen, ekonomik durumları genellikle iyi veya
Türkiye ortalamasının üzerinde olan ve çoğu yüksek öğ-
renim görmüş kentli nüfus arasında yayılan bir hareket-
tir. Derneğin tanıtım yazıları ve konuyla ilgili eserlerde
Reiki konusunda şu bilgilere yer verilmektedir:

1- Reiki enerjisi kutsal olmak ve yaratıcı tarafından
gönderilmekle beraber, dinle ilgisi yoktur, herhangi bir
dine bağlı değildir. O bir din veya tarikat değildir. Reiki
uygulayanlara inançlarıyla ilgili hiçbir soru sorulmaz,
herkes inancında hürdür, serbesttir.

2- Reiki, kimyasal veya fiziksel enerjilerden farklı,
dünyanın dışındaki yüce katlardan gelen ve tac çakra-
sından5 vücuda giren bir enerjidir. Bu, insanların beden-
lerinde akar ve sonunda ellerinden çıkar. Dolayısıyla
Reiki masterları birine şifa verirken kendi enerjilerini
kullanmaz, sadece yüce kaynaktan gelen enerjiye aracı-
lık ederler.

3- Reiki yapıldığı sırada bu enerji alıcıya, enerji uy-
gulayanın ellerinden akar. Alıcı, reiki masasında tama-
men giyinik ve yatar vaziyettedir. Uygulayıcı ise oturur
durumda veya ayakta olabilir. Bir seans yaklaşık 20 da-
kika sürer… Hiçbir olumsuz yanı ve zararı yoktur.

4- Reiki her türlü hastalığa ve olumsuz durumlara
şifadır. Buna kalp hastalığı ve ameliyat gerektiren bütün
hastalıklar dâhildir… Reiki tıbbi tedavinin etkisini art-
tırır ve tedaviyi hızlandırır.

5- Reiki’yi yalnızca bir kişi veya kuruluş öğretebi-
lir diye bir kural yoktur. Öte yandan herkes öğretebilir
demek de doğru değildir. İstisnasız herkes, çocuklar bi-
le reiki’yi öğrenip uygulayabilir. Reiki almak için el ver-
me işlemi, reiki eğitimi sırasında öğretmenden öğrenciye
aktarılmakla gerçekleşir.

6- Reiki eğitimi üç aşamalı bir eğitimdir. Öğrenci
kendinî hazır hissettiği anda bir gün içinde ilk aşama ta-
mamlanır. İkinci aşama da bir gün sürer. Birinci aşama-
dan hemen sonra verilebilir. Ancak ikinci aşama eğitimi
almış kimselerin reiki sembollerini ezbere söyleyip yaza-
bilmesi gerekir.

7- Reiki eğitimi için para alınmaz. Ancak hazırlan-
mış bazı dokümanların ücreti, bina kirası gibi masraflar
herkes tarafından eşit olarak bölüşülerek ödenir. Ancak
bazı reiki masterları ücret alıyorsa, bu onların kararıdır,
saygı duymak gerekir.

8- Reiki her gün her yerde verilebilir. Ancak grup-
lar halinde çalışmak en etkili yöntemdir.6

Görüldüğü gibi Reiki taraftarları ısrarla kendileri-
nin bir din veya tarikat olmadıklarını vurgulamaktadır.
Bunun yanı sıra “Reiki’nin (evrensel yaşam enerjisinin)
dünyanın dışındaki yüce katlardan geldiğini” söylemek
suretiyle başta TM olmak üzere benzeri gruplardan fark-
lılıklarını ifade etmektedirler. Buna rağmen sessiz ve loş
ışıklı seans salonları, ibadet biçimleri, duayı andıran
sembolleri, masterları-müritleri, vadettikleri ruhsal ve
bedensel huzur göz önüne alındığında Reiki’yi yeni bir
din veya Budizm’in Batı’da oluşmuş yeni bir versiyonu
olarak tanımlamak mümkündür. Zaten Reiki’nin kuru-
cusu Mikaomi Usui, Mahayana Budizminin Çin ve Ja-
ponya’da yayılan Tendai ekolüne mensup bir aileden
gelmektedir. 15 Ağustos 1865 yılında Japonya’da dünya-
ya gelen Mikaomi Usui, küçük yaşlarında manastıra gön-
derilmiş ve burada Budist felsefesi ve ruhsal eğitim
almıştır. 1860-1890 yılları Japonya’da önemli siyasi ve
kültürel değişimlerin yaşandığı yıllardır. Bilhassa Kato-
lik ve Protestan misyonerlerin ülkeye giriş ve faaliyet-
lerine izin verilmesi dinsel hayatta önemli değişimlere
yol açmıştır. 1900 yıllarında ağır bir hastalık geçiren
Usui, kendi keşfettiği özel yöntemler sayesinde bu has-
talıktan kurtulmuştur. Keşfettiği özel şifa yöntemini in-
sanlara anlatma konusundaki ısrarı ve aydınlanmış
ruhlarla görüştüğüne dair iddialarından ötürü de manas-
tırdan kovulmuştur. Ancak Usui bundan sonra da Budist
metinler üzerindeki çalışmalarını sürdürmüştür. Bu sü-
reçte onun üzerinde durduğu yegâne konu şifa teknik-
leri ve insanlara şifa yoluyla yardım etme olmuştur.7

Bazı araştırmacılara göre ise, Usui’nin bu arayışları-
nın nedeni, Yeni Ahit’le tanışması ve burada zikredilen
İsa’nın mucizelerinin sırrını Budist geleneklere göre çöz-
me gayretidir. Dolayısıyla onun öğretisi Hıristiyanlık ve
Budizm’i harmanlayan bir öğreti olarak kabul edilir.8 Za-
ten vücuttaki enerji merkezlerinin varlığının kabul edil-
mesi ve bunları harekete geçirmek için Hint düşüncesinde
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yoga basmakları olarak bilinen egzersizlerin önerilmesi,
Reikideki Hint kökenli Budist mirasın tesiri olarak yo-
rumlanabilir. Reiki’nin kaynağını yaratıcının kaynağıyla
özdeşleştirme düşüncesini ise, Hıristiyanlıkla ilişkilendir-
mek mümkündür.

SAHAJA YOGA
Vishwa Nirmala Dharma adıyla da bilinen ve bütün dün-
ya üzerine yayılmış Sahaja Yoga (SWAN) ülkemizde son
yıllarda hızla yayılan dinsel akımlardan biridir. Şu anda
çoğunluğu üç büyük şehir ve batı bölgelerimizde olmak
üzere Türkiye’de 20 adet Sahaja Yoga toplantı merkezi
vardır. Bazı salonların sadece ODTÜ ve Bilkent mezun-
ları gibi belirli üniversitelere tahsis edildiği göz önüne
alındığında, bu hareketin daha ziyade kültürlü genç in-
sanlar arasında yayıldığı söylenebilir.9

Temel öğretisi 1970 yılında Hint asıllı Shri Mataji
Nirmala Devi tarafından ortaya atılan ve yeni bir medi-
tasyon yöntemi sayılan Sahaja Yoga, Nirvana, mokşa ve-
ya jivanmukti gibi soyut kavramlarla tanımlanan nihai
amaç yerine benin kendinî gerçekleştirmesini koyar. Bu
amacın da, Ana Tanrıça veya Adi Shakti’nin inkarnasyo-
nu kabul edilen Shri Mataji’nin yardımı sayesinde kolay-
ca gerçekleşeceğine inanılır. Çünkü o, insanın içinde
uyuyan ve uyarıldığında bir nevi içsel aydınlanma veya
miraç tecrübesi meydana getiren kundaliniyi uyarma ve
harekete geçirme gücüne sahiptir. Hatta onun yokluğun-
da, fotoğrafı bile aynı etkiyi sağlayabilir. Kendinî İsa,
Meryem, Muhammed, Ali, Fatıma, Guru Nanak, Maha-
vira, Krisna ve Rama gibi önemli dinî şahsiyetlerin inkar-
nasyonu olarak gören Mataji’nin bulunmadığı ortamlarda
öngörülen hedefe ulaşmak isteyen müritler avuç içleri
yukarıya bakacak şekilde onun fotoğrafı önünde oturur.
Böylece omuriliğin en ucunda bulunan potansiyel ruhsal
enerji anlamına gelen kundalini uyarılır ve altı çakra bo-
yunca yukarı doğru ilerleyerek omuriliğin en üst nokta-
sına çıkar. Bu sırada ılık bir esinti hissedilir, tam bir
mutluluk ve sükunet hali yaşanır. Bazı kimselerde ise
kundalini akışı sağlanamadığı için böyle bir hal yaşan-
maz. Aksine sıkıntı ve acı meydana gelir. Shri Mataji mü-
ritlerinin yaşadığı bu sıkıntılı hali hisseder ve onlara güç
aktarmak suretiyle enerji akışını düzenler, onları acı ve
ızdıraptan kurtarır. Hatta müritleri Shri Mataji’nin bu
enerji aktarımı sayesinde ölümcül hastalıkları bile tedavi
ettiğine inanmaktadır.

Öyleyse nihai aydınlanma veya mutlak huzur için
yapılması gereken şey, sadece “müridin kendinî tamamen
Sri Mataji’ye adamasıdır.” Sorgulamaksızın ve tartışmak-
sızın gösterilecek mutlak teslimiyet aydınlanmanın anah-
tarıdır.

Bugün Sahaja Yoga yöntemini öğrenmeye çalışan-
ların çoğu 20-45 yaş arası insanlardan oluşmaktadır.
Bunların çoğu gelir düzeyi ülke ortalamasının çok üze-
rinde olan kimselerdir. Gazeteci Sinan Hıncal’a göre
bunlar “ülkenin tüketici bilinci en gelişmiş sınıfı” veya
reklamcı ağzıyla “AB grubu” insanlardır. Sahaja Yoga
ise, ülkenin Batı’ya yönelik yüzünün maneviyat arayı-
şını temsil etmektedir. İlk dönemlerde hareketin rekla-
mı daha ziyade arkadaşlık ilişkilerine dayandığı halde
bu günlerde internet sayfaları ve video tanıtım prog-
ramları pek çok yeni üyenin bulunmasında önemli fak-
tördür. Kıdemli üyeler her Pazar haftalık pujaya
katılmak zorundadır; Puja adı verilen dinsel törenlerde
topluca dualar okunur ve mantralar söylenir. Ayrıca
Shri Mataji’nin resmi yıkanarak üzerinde meditasyon
yapılır. Törenden sonra bütün katılımcılar topluca ye-
mek yer ve böylece tören tamamlanmış olur. Kendinî
tamamen Sahaja Yoga’ya vakfetmiş üyeler ise Shri Ma-
taji’nin de hazır bulunduğu uluslar arası toplantılara iş-
tirak eder, hareketin programlarını üyelere ve
potansiyel müritlere duyururlar. Ayrıca yıllık Hindis-
tan turu sırasında gerçekleştirilen toplu nikah törenine
de katılırlar.

Üyelerden gezi ve organizasyon masrafları için dü-
zenli olarak bağış toplanır. Bireyler istedikleri takdirde
hareketten ayrılabilir, ancak hareketten ayrılanlar yeni
hayata uyum sağlamakta zorlanırlar.10

TM: TRANSANDANTAL MEDİTASYON TEKNİĞİ

Transandantal Meditasyon (TM) ruhu düşünme süreci-
nin başlangıcına götüren ve burada bilince dönüştüren
bir teknik olarak tanımlanır. O, basit, doğal, özel çaba
gerektirmeyen, kolaylıkla öğrenilen, günde iki kere göz-
ler kapalı şekilde15-20 dakika süreyle oturularak yapı-
lan bir zihinsel yoğunlaşma tekniğidir. Amacı,
yaratıcılık, zeka ve enerjiyi geliştirip arttırmak, zihnin
ve bedenin sınırsız potansiyelini harekete geçirmek ve
böylece hayatta sağlık, mutluluk ve başarının keyfini çı-
karmaktır.11 Taraftarlarına göre Antik Veda Bilimi ile
modern kişisel gelişim yöntemlerinin başarılı bir harm-
anlaması olan TM, bir din, felsefe veya yaşam biçimi de-
ğildir. Ayrıca kendine özgü bir değerler sistemi, inanç,
tapınma, moral eğitim veya terminoloji içermez. TM
dinlere karşı hoşgörülüdür ve onların varlığından yana-
dır. O, evrensel kabul görmüş, tekrarlanabilen ve doğ-
ruluğu her yerde ve zamanda kanıtlanabilen bir
tekniktir. Kökleri sulanan bir ağacın yaprakları ve dalla-
rının canlanması gibi bedenimiz de canlılığını ve hare-
ketini “birleşik alan”daki kaynağından alır, dolayısıyla
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onun harekete geçirilmesi bireyi canlandırır, yorgunluk
ve stresten kurtarır.12

TM programı merkezlerde beş veya yedi aşamalı bir
kursta öğretilir. Kursta ilk önce adayı zihinsel olarak ha-
zırlamak amacıyla biri genel TM tanıtım dersi diğeri de
özel bilgilendirme ve kişisel görüşme adıyla iki ders ve-
rilir. Bundan sonraki aşamalar TM tekniğinin uzman bir
öğretmen tarafından birebir öğretilmesidir. Bu, her biri
yaklaşık 1.5-2 saat süreli üç veya dört günlük bir eğitim-
dir ve tanıtım konferansının dışındaki bütün dersler üc-
retlidir. Daha ileri derecede TM-Sidhi kursunu almak
isteyenlerin ise bunun için daha fazla ücret ve daha çok
zaman ayırmaları gerekir.

TM’yi 1958’den itibaren Batı dünyasına getiren Ma-
harishi Mahesh Yogi’dir (1911- ). TM’yi Hint Kutsal
yazılarından keşfeden ise on üç yıl onun mürşitliğini
yapmış Guru Dev’dir (1869-1953). Hollanda, ABD, Ka-
nada ve İsviçre’de Ayurveda veya Veda Bilimi üniversi-
telerinde yetişen yüzlerce mürit dünyanın dört bir
yanında bu tekniğin tanınması için çaba göstermektedir.

Dünyada beş milyon civarında taraftarı bulunduğu
iddia edilen TM Merkezleri veya diğer adıyla Maharishi
Birleşik Alan Teknolojisi Dernekleri ülkemizde de 1966
yılından beri faaliyettedir. Bugün İstanbul, Ankara, İzmir,
Adana, Bursa ve Eskişehir’de şubeleri bulunan TM Mer-
kezlerine yılda toplam on-on beş bin kişinin devam etti-
ği tahmin edilmektedir. Bunlar 1966-1990 yılları arasında
Dr. Mahmut Görkey’in daha sonraları ise Vesile ve Albert
Baruh’un yönetimde faaliyetlerini sürdürmektedir. Hare-
ketin bugünkü yöneticilerinden Vesile Baruh,1955 Ada-
pazarı doğumlu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi,
Endüstri Tasarımı Bölümü mezunu ve 1982 den beri TM
uzmanlığı yapan bir bayandır. Hollanda, İsviçre ve Hin-
distan’da pek çok kursa katılmış ve 1999’dan beri Sthapat-
ya veda (doğaya uygun mimarlık) danışmanlığı da
vermektedir. Albert Baruh ise, 1954 İstanbul doğumlu,
Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mü-
hendisliği Bölümü mezunu olan ve 1982 yılından beri TM
öğretmenliği yapan bir kimsedir. 1990 dan beri ise Maha-
rishi Jyotish ünvanıyla Veda astrolojisi konusunda uzman-
dır. Yurt içinde ve dışında pek çok kursa katılmış ve eşi ile
birlikte gerek Türkiye’de gerekse Orta Asya’da Maharis-
hi veda biliminin tanınmasını sağlamıştır.13

SPRİTÜALİSTLER / RUHÇULAR

Spritüalistler, Türkiye’de kendilerini din-dışı veya dinler
üstü olarak gören grupların en eski ve en etkin olanların-
dandır. Önderleri Dr. Bedri Ruhselman’dır. Ölümünden
sonra karizmatik bir kişiliğe sahip Ergun Arıkdal, Metap-

sişik Tetkikler ve İlim Derneğinin başına geçmiştir. Onun
döneminde hız kazanan yayınlar ve periyodik konferans-
lar sayesinde hareket popüler hale gelmiştir. Arıkdal’ın
ölümünden sonra müritleri, Bilyay Vakfı ve Ruhsal Araş-
tırma Dernekleri adıyla konferans ve yayın faaliyetlerini
çeşitlendirerek sürdürmektedirler. Özellikle büyük şehir-
lerde ve Kıbrıs’da şubeleri vardır.

Spritüalistlerin Budizm veya Hinduizm’le doğrudan
organik bağları yoktur. Ancak yazılı ve sözlü etkinlikle-
rinde duyular-dışı algılama, hipnoz, medyumluk gibi
ruhsal konuların yanı sıra Hint düşüncesinin temel kav-
ramlarından karma ve tekrardoğuş konularına geniş yer
verdikleri dikkati çekmektedir. Ayrıca dünyamızın bü-
tün kurumlarıyla yozlaştığını, topyekün insanlığın ben-
cil istek ve eylemlerin etkisi altına girdiğini ve bütün
bunların son zamanın hazırlığı olduğunu iddia etmeleri
de semitik dinlerdeki kıyamet öğretilerini ve Hindu-
izmdeki kali-yuga ve sonrasında gerçekleşeceği kabul
edilen krita-yuga öğretilerini hatırlatmaktadır.14 Bu ne-
denle onların da, Hint dinlerinin ülkemizde tanınması
ve yayılmasına dolaylı da olsa katkıda bulunduklarını
söylemek mümkündür.

DÜNYA KARDEŞLİK BİRLİĞİ
MEVLANA YÜCE VAKFI

Tıpkı Spiritüalistler gibi yaygın isimleriyle Mevlanacıların
veya Prizmacıların da Hint dinleriyle doğrudan bir ilişkisi
yoktur. Ancak hareketin kurucusu Vedia Bülent Çorak’ın
kendinî Mevlana Celâleddin Rumi’nin inkarnasyonu olarak
görmesi ve hareketin gizemli, ezoterik yapısı akla Hint din-
lerini getirmektedir. Gerçekte bu hareket, Batı’da onlarca
örneğine rastladığımız Yeniçağ Hareketlerinin Türkiye ver-
siyonudur. Ülkemizde çoğunluğu İstanbul, İzmir, Bursa ve
Antalya’da olmak üzere on bin civarında üyesi ve mensu-
bu olduğu tahmin edilmektedir.

Hareketin kutsal kitabı niteliğindeki Bilgi Kitabı15

kendinî, tüm dinsel kitapları birleştiren, hakikati açık-
layan, ALTIN ÇAĞ’a çağıran, dünya boyutunun bilme-
diği boyutlardan bilgi transferi gerçekleştiren, Konsey’in
özel kanalına bağlı tüm göksel kitapların muhtevasına
sahip bir kitap olarak takdim eder (s. 174). Bilgi aldığı
kaynaklarını ise - televizyondaki “UZAY YOLU” dizi-
sinde sıkça kullanılan ve ilk anda “Bilim Kurgu” bir ese-
ri çağrıştıran- ALFA KANALI - MERKEZİ SİSTEM -
YÜCE MECLİS - EVRENSEL BİRLEŞİM KONSEYİ -
MERKEZ ÜSTÜ MERKEZE BAĞLI UFO GURUPLARI
olarak sunar. Amacını da “dinsel ve evrensel birleşim”
olarak belirten bu eserle ilgili önemli gördüğümüz bazı
noktalar şöyledir:
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1- Önsöz’de “planetimizde Altın Çağ tüm evren bi-
linci ile beraber kurulmaktadır... Bu son çağda evrensel
bir bütünlüğe gidilme planı asırlar önce hazırlanmış bir
programdır. Bu programa ‘Altın Çağ’ programı denil-
mektedir.” ifadeleri yer almaktadır ki, burada ifade edilen
‘Altın Çağ Programı’ ve ‘Mevlâna Yüce Planı’ gibi kav-
ramlar özellikleri bakımından genelde Hıristiyanlıktaki
Milenyum beklentilerini, özellikle de Yehova Şahitle-
ri’nce kabul edilen Tanrı’nın insanlık İçin Ezeli Progra-
mı anlayışlarını çağrıştırmaktadır. Bu durum, söz konusu
derneğin önemli ölçüde Hıristiyanlığın Mesih öğretisin-
den etkilenmiş, Batı’da birçok örneği görülen manipülas-
yonist-ruhçu bir akım olduğunu göstermektedir.

2- Gerek genel söylem biçimi, gerekse sayfa 46’da
yer alan Haber iletişim Tablosu ve sayfa 51’deki Bildiri’-
den anlaşıldığı üzere, söz konusu dernek vahiy, ilham ve
Tanrı gibi geleneksel dinî kavramları matematik, astro-
nomi ve fizik gibi pozitif bilimlerin kavramlarıyla ifade
etmek suretiyle kendinî modern çağın yeni bir dinî ola-
rak sunma çabası içindedir.

3- Eser incelendiğinde Mevlânâ Celâleddin Rûmî
(s. 405-406), Yunus Emre ve Mustafa Kemal Atatürk gi-
bi Türk milletinin sevdiği ve saygı duyduğu şahsiyetle-
rin, kendi görüşlerini geniş kitlelere yayma ve harekete
meşruiyet kazandırma amacıyla kullanıldığı hatta suiis-
timal edildiği dikkati çeker. Yoksa söz konusu eser ve
ona dayanan bu hareketin, adı geçen şahsiyetlerin insan-
cıl felsefeleriyle bir ilgisi bulunmamaktadır.

4- Söz konusu Bilgi Kitabı’nın hareketin kurucusu
olan ve kendinî Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin inkarnas-
yonu olarak gören Vedia Bülent Çorak’a “Rab Kanalı Al-
fa Merkezi’ne bağlı olarak”(s.494) yazdırıldığı iddia
edilmektedir. Böylece hem V. Bülent Çorak’ın vahiy
alan bir peygamber olduğu hem de Bilgi Kitabı’nın vah-
ye dayalı bir eser olduğu iddia edilmiş olmaktadır. Mil-
letimizin tamamının dinî ve millî duyarlılığı, adı geçen
büyüklerimizin isimleri de kullanılarak istismar edil-
mektedir.

5- Sayfa 13, 96, 98, 135, 147, 153, 286, 347 ve 426’da
ise, Kur’an-ı Kerim’in 1999 yılına kadar geçerli bir kitap
olduğu, 2000 yılından itibaren başlayacak dördüncü dö-
nemin kitabının da, söz konusu Bilgi Kitabı olduğu iddi-
a edilmekte ve bu kitabın “bugüne kadar gönderilmiş
tüm kutsal kitapların içeriğini haiz ve onları birleştiren
bir kitap” olduğu ileri sürülmektedir.

6- Sayfa 10’da “O kutsal kitapları maalesef toplum-
larımız dejenere etmiştir” denilerek, öteki kitaplarla bir-
likte Kur’an’ın da bozulduğu ileri sürülmektedir. “Aslında
Kur’an bunun hakiki manasını sizlere aktaramamıştır...”

(s. 12) gibi cümleler ise Müslümanların kutsal kitabı
Kur’an’ı küçümser tarzdadır.

7- “Allah kadîm bir enerjidir. O’na tapmak yerine,
O’na varmak en müşterek bileşimdir.” “ibadetler daima
bir başlangıçtır. Sınırsız boyutlar içinden gelen yüce
enerjilere ibadet tavsiye edilmez. Zira onlar ibadetin çok
ötesine varmış ululardır, insanın özü secdeden de yüce-
dir.”(s.90) denilmek suretiyle yine İslâm Dinî’ndeki Al-
lah ve ibadet kavramları küçümsenmektedir.

8- BİSMİLLAHİRRAHMANÜRRAHİM imlasıyla
Besmele sürekli yanlış yazıldığı gibi; buradaki her bir
harfe tamamen keyfi ve mesnetsiz anlamlar verilmekte-
dir. “B= Bul, l= insan, S= Sevgi...” gibi (s.21). Aynı şekil-
de ileriki sayfalarda Tekâmül, Sırat, Allah gibi
kavramların her bir harfi için de yine keyfi manalar ve-
rildiği dikkati çekmektedir. Bu durum, söz konusu ha-
reketin önemli ölçüde Hurufilik, Batınilik geleneğinin
çok kötü bir taklididir. Çünkü Arapça olan Besmele’nin
“B” harfi Türkçe olan “Bul’a, yine “S” harfi “Sevgi”ye de-
lâlet eder denilmesi, bunları söyleyenin cehaletini de
sergilemektedir. Ayrıca söz konusu hareket Ruhçu bir
hareket özelliği de taşımaktadır. Nitekim eserde kulla-
nılan Kundalini Enerjisi, Sadıklar Planı gibi ifadeler, Ba-
tı kökenli Ruhçu akımların sık sık kullandığı terimler
arasında yer alır. Yine aynı kitapta, gaipten haber alındı-
ğına dair iddialar da mevcuttur. (s. 14, 33)

10- Bir taraftan “Işık dostumuz Muhammed Musta-
fa ile birlikte peygamberler dönemi kapanmıştır.” “Kur-
’an 1999 yılına kadar olan dönemi sizlere aksettirmiştir,
(s. 32) gibi ifadelerle dinlerin devrini doldurduğu söy-
lenirken, diğer taraftan “Bu yazdırılan kitap sizlerin
dinî kitaplarınızı ortadan kaldırmıyor” (s. 32) denerek
çelişkili ifadelere yer verilmektedir. Aynı şekilde, “Kıb-
lenin Mekke olmadığı” (s. 99), “Kıbleyi Mekke cihetin-
de arayan tüm dostlarımıza bilgi verilmek üzere bu
Mesaj, Merkezin Emri ile yazdırılmaktadır” (s. 99), “Kıb-
leyi Kabe olarak görenler, ibadetlerini ALFA kanalının
eski sinyali doğrultusunda yapmaktadırlar. Halbuki bu
alışkanlıktan başka bir şey değildir.” (s. 99) gibi ifadeler-
le İslâm dinînin kıblesi ortadan kaldırılırken, onun yeri-
ne, “Kıble şimdi, Anadolu Mevtana Kodu, yani kitabın
yazdırıldığı odaktır.” (s. 99) ifadesiyle bir başka kıble ika-
me edilmektedir ki, bu da açık bir çelişkidir.

Yukarıda zikredilen ve benzeri birçok çelişkiler ise
yazar tarafından şöyle açıklanmaktadır. Bu çelişkilerin
veya yazarın ifadesiyle “ters bilgilerin” amacı ise yazar ta-
rafından şöyle açıklanmaktadır. “Kitaba özel olarak ko-
nulan çelişkiler ve bazı ters bilgiler, toplumun bilinç
seviyesini ölçmek, bir istatistiksel tasnif yapmak, ortam
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bilincini bir arayış ortamına iterek, hazırlanışı hızlandır-
mak ve bu şekilde frekans farklılıklarına göre uyanış ve
ilerleyiş ortamları hazırlamak içindir, önce şaşırtılır, son-
ra bayıltılır. Bu bir sistemdir. Kitaba yazdırdığımız me-
sajlarda yine özel çelişkilere devam edilecektir. Bu küçük
çelişkileri bir nevi anahtar olarak da kabul edebilirsiniz.
Bunları çözenler kapıları da açacaklardır.” (s. 177)

11- Söz konusu eserde “dinler devrinin kapandığı”
(s. 136) iddia edilerek Bilgi Kitabı’nın “Tüm din kitapla-
rının indirildiği, kutsal odaktan yazdırıldığı* (önsöz kıs-
mı), “...tüm kitapların özünü içinde topladığı” (s. 26) ve
21. yy.’da “...artık diğer kitaplara ihtiyacı kalmayan kim-
selere bilgi rehberi olacağı” (s. 75) ifade edilir. Yine “Bü-
tün dinî kitaplarınızı Tek Kitap’da ciltledik.” (s. 96),
“Şimdi bu son dönemde indirilen bu Bilgi Kitabınızla
(Tevrat, İncil, Zebur, Kur’an ve Uzak Şark Felsefesi) Beş
Kitabı bir ciltte ciltledik. Yani bütün dinleri Tek Kitapla
a topladık.” (s.153), “Bu Bilgi Kitab’ı kadim bir kitaptır.
Tüm kutsal kitaplardan önce hazırlanan ilk ve son kitap-
tır.” (s. 359) gibi ifadelere yer verilmek suretiyle mevcut
dinlerin ve kutsal kitapların yerini alma gibi bir iddianın
ileri sürüldüğü görülmektedir.

12- Sayfa 85’te, “...cennet, cehennem, cin, peri, şey-
tan yoktur. Bunlar şartlanmış bilinçlerin menfî birer ak-
sidir.” denir. Sayfa 129’da “Geçeceğiniz Sırat köprüsü
öbür dünyada değildir. Sırat’ı burada geçiyorsunuz ve
geçeceksiniz. Kestiğiniz ve keseceğiniz kurbanlar sizi
hiçbir zaman köprüden geçilmeyecektir.”, “Sır” “At”, ya-
ni sırrı at, gizliliği kaldır demektir, (s. 74) ve “Sırat: Sır-
ların açıklanmasıdır.” (s. 89) gibi ifadelere yer verilmek
suretiyle İslâm ahiret inancına ait bir takım kavramlar-
la alay edildiği ve onlara keyfi anlamlar verildiği görül-
mektedir.

Kısacası, söz konusu eserde bazen açık biçimde ba-
zen de dolaylı olarak başta İslâmiyet olmak üzere diğer
bütün dinî gelenekler ve kutsal metinler küçümsen-
mekte, bunların henüz insanlığın ruhsal gelişimini ta-
mamlayamadığı geçmiş dönemlere ait eserler olduğu
iddia edilmektedir. Aynı şekilde, bu dinî geleneklere
mensup insanlar da inançlarından dolayı aşağılanmakta
ve cahil olarak nitelendirilmektedir. Buna karşılık BİL-
Gİ KİTABI’nın vahiyle yazdırıldığı ve 2000 yılından son-
raki devrenin yegane kutsal kitabı olduğu ve bütün eski
kutsal kitapları ilga ettiği iddia edilmektedir. Böylece söz
konusu gurubun dinlerin yerini alma gibi bir gayretleri-
nin ve amaçlarının olduğu açıkça görülmektedir. Hâlbu-
ki yukarıda bir iki örneğinde de görüldüğü gibi, BİLGİ
KİTABI’nın yazarının cahilliği ortadadır. İfadelerdeki
çelişkileri bile meziyet olarak sunma durumundadır.

BİLGİ KİTABI adını taşıyan bu kitap, bilimin hiçbir tü-
ründe ciddi olarak ele alınamayacak; tutarlı olmayan; in-
sanlarımızın kafalarını karıştıran; birlik ve
bütünlüklerini bozucu; sistemden yoksun; yazarının içi-
ne doğan ve fakat ölçüp tartma ihtiyacı bile duymadan
söyleyip yazdırdığı intibaını uyandıran tekrarlarla dolu
yazılardan ibarettir.

SONUÇ

Büyük oranda Budizm veya Neo-Hinduizm’in Batı ay-
nasından bize akseden bu anlayışların temelde şu iki
amacından söz edilebilir: Birincisi, bireyi yeni döneme
hazırlamak. Spiritüalist derneklerde ve Dünya Kardeşlik
Birliği’nde rastlanan bu düşünce Batıdaki Yehova Şahit-
leri benzeri binyılcı düşüncelerin başka bir versiyonu ve-
ya rasyonelize edilerek soyutlanmış bir başka biçimi
olarak yorumlanabilir. İkincisi ise, bireyin ruhsal bakım-
dan güçlendirmektir ve bu Reiki, TM ve ülkemizde Sağ-
lıklı Yaşam Dernekleri adıyla faaliyet gösteren Sahaja
Yoga akımlarının temel düşüncesidir. Feng-shui gibi in-
sanlar ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi anlatan ve insa-
nın dünyadaki mutluluğunun buna bağlı olduğunu
söyleyen akımların ise, yine çağdaş çevreci akımların
farklı bir şekli olarak tanımlanması mümkündür.

Bu akımların Türk halkı arasında hızla yayılması-
nın muhtemel nedenleri ise şunlar olabilir:

Birincisi, genel özellikleri bakımından Budizm ve
Neo-Hinduizm tanrı ve ölüm sonrası hayat gibi dogma-
tik, metafizik veya geleceğe ait konulardan ziyade insa-
na ve içinde yaşanılan ana (şimdiye) önem veren dinsel
sistemlerdir. Yani bu dinler, insanların çektiği sıkıntıla-
rın çözümünü yakın veya uzak geleceğe ertelemeyip he-
men çözüm öneren, dogmatik ve metafizik konulardan
çok, doğrudan tecrübe edilen dünya ile ilgilenen dinler-
dir. Ayrıca büyüsel ve hümanist karakterli sistemler şek-
linde telakki edilir. Böyle bir anlayışın, günümüzün
rasyonalist ve pragmatist dünya görüşüyle büyük oran-
da örtüştüğü ve sonuçta kısmen kurumlaşmış, geleneksel
dinlere bağlılık gösteren insanlara daha cazip geldiği söy-
lenebilir.

İkincisi, böyle hareketlerde üyeler arasında yakın
ve sıcak ilişkiler söz konusudur. Ayrıca lider-taraftar iliş-
kisi bir mürşit-mürit ilişkisi şeklinde değil, doktor-has-
ta ilişkisi şeklinde gelişmiştir. Bu durum, modern
şehirlerde kalabalıklar içinde yalnızlık çeken, derdinî
paylaşacak bir dost bulamayan insanlara cazip gelmekte
ve onların yeni oluşumlara ilgi göstermesinde oldukça
etkili olmaktadır. Ancak bunun her türlü yeni dinsel
oluşumun bilhassa başlangıç dönemlerinde var olan bir
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özelliği olduğu ve zamanla ortadan kalktığı da unutul-
mamalıdır. Kısacası, katı rekabet kuralları içerisinde,
adeta yarışarak yaşayan ve kendilerini dinleyecek ve ge-
rektiğinde yardımcı olacak bir dost bulamayan insanla-
rı her türlü yeni dinî hareketin potansiyel üyeleri olarak
görmek mümkündür. Ülkemiz bu bakımdan oldukça
münbit bir ortam oluşturmaktadır.

Üçüncüsü, İslam dinî ve kurumlarının son yıllarda
sürekli terör ve şiddet olaylarıyla birlikte anılır olması
ve din konusundaki sonu gelmeyen tartışmalar da, ma-
nevi arayış içerisindeki insanların böyle hareketlere yö-
nelmesinde diğer önemli bir faktördür. Üstelik birçok
üye, böyle toplulukların kendilerini bir çeşit seçkinler
veya aydınlar grubu olarak tanımlamasından ötürü, ken-
dinî çölde aradığı suyu bulan bir yolcu gibi görmekte,
sürünün bir üyesi olmaktan kurtularak insan oluşunun
bilincine varmış bir birey haline gelmenin hazzını yaşa-

maktadır. Artık bundan böyle o, kendisini içinde yaşa-
dığı toplumdaki diğer bireylerinin aksine toplumsal ve
çevresel konulara karşı duyarlı, dünyamızın hem bugü-
nü hem de yarınını düşünen sıra dışı seçkin bir kişi ola-
rak algılamaktadır. Böyle bir duyguyu yaşama arzusu
bile, tek başına yeni dinî hareketlere ilginin artışında
önemli bir etmendir.

Son olarak, yeni dinî hareketler, bilhassa gençlerin
hareketlerini sınırlamayan, öğretilerini onların anlaya-
bileceği bir dilde ifade eden özgürlükçü akımlardır ya da
üyeleri tarafından böyle tanımlanmaktadır. Geleneksel
dinsel söylemimizin güncelleştirilemediği ve genç nesil-
lerin çoğu zaman gözardı edilmesi gibi hususlar da gö-
zönüne alınınca, bunların yeni dinî hareketlerin
yayılmasının, özellikle de genç, eğitimli ve nispeten üst
gelir grubundaki insanlar arasında yayılmasının önemli
bir sebebi olduğu söylenebilir.
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